MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ
Tajemník MěÚ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Sezimovo Ústí zastoupené tajemnicí Městského úřadu Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa
ZAMĚSTNANEC DENNÍHO STACIONÁŘE V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (0,75 ÚVAZKU) A
PEČOVATEL/KA V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (0,25 ÚVAZKU)
Místo výkonu práce:

Dům s pečovatelskou službou, K Hájence, 391 02 Sezimovo Ústí

Platová třída pracovní pozice dle nař.vl. č. 341/2017 Sb.:

6

Předpokládaný nástup:

dle dohody, nejdéle 01.05.2019

Pracovní poměr:

na dobu určitou do 30.04.2020 s možností prodloužení na
dobu neurčitou

Úvazek:

40 h / týden

Popis pracovního místa (nejedná se o taxativní výčet):
-

-

zajištění provozu v denním stacionáři a provozu pečovatelské služby města Sezimovo Ústí
poskytování terénní nebo ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, nebo zdravotního postižení v denním stacionáři, domě s pečovatelskou službou a na území
města Sezimovo Ústí
základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují zejména formou úkonů:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní předpoklady pro funkce:
-

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
zdravotní způsobilost (zdravotní průkaz),
odborná způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, tzn. střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu (§7
zákona č. 96/2004 Sb.) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob,
které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č.
108/2006 Sb., a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím
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právním předpisem (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.). Podmínku absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Další předpoklady na uchazeče:
- praxe a zkušenosti v oboru výhodou,
- organizační a řídící schopnosti, komunikační dovednosti, příjemné a reprezentativní vystupování, aktivní
přístup k řešení problémů,
- schopnost orientace na člověka, jeho cíle a potřeby
- empatie ve vztahu ke klientům
- kreativita
- spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost při plnění úkolů
- schopnost pracovat v týmu
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Podání přihlášky
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ Zaměstnanec
denního stacionáře v DPS a pečovatel/ka v DPS“ nejpozději do 15. února 2019 do 11.00 h na podatelnu
Městského úřadu Sezimovo Ústí na adrese Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo
Ústí.
V případě dotazů je možno se obrátit na Ing. Miroslavu Svitákovou, tajemnici Městského úřadu Sezimovo
Ústí, tel. 381 201 134, e-mail: m.svitakova@sezimovo-usti.cz

Náležitosti přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
případně adresa pro doručování; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního občana; datum a podpis.
Pro snadnější a rychlejší komunikaci může uchazeč jako dobrovolný údaj uvést e-mail, ID datové schránky,
mobil.

Povinné přílohy přihlášky jsou:
1. Životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se pracovního místa,
2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
3. Ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání,
4. Souhlas s evidováním osobních údajů dle vzoru č. 1 (ke stáhnutí na www.sezimovo-usti.cz sekce
aktuality nebo k vyzvednutí na podatelně MěÚ Sezimovo Ústí)
Výhrada vyhlašovatele:
Město Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové zřízení zrušit.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Sezimovo Ústí, dne 30.01.2019

Ing. Miroslava Svitáková v. r.
tajemnice Městského úřadu Sezimovo Ústí

